
 

 

  

माजी मंत्री ए. टी. पवारांचे निधि 

माजीमतं्री अजजिू तुळशीराम तथा ए. टी. पवार यांचे आज सकाळी मुबंईत वधृ्दापकाळािे निधि झाले. ते ७९ 
वर्ाांचे होते. 
 

राज्यशास्त्त्रातील एम. ए. पदवीधर असलेल्या ए. टी. पवारांचा १ डिसेंबर १९३८ ला जन्म झाला. वयाच्या ३४ व्या 
वर्ी आमदार होण्याचा माि तयांिी ममळवला. राष्ट्रवादी क गें्रसचे पक्षाध्यक्ष शरद पवार यांचे ते निकटवतीय 
म्हणजि राज्यभर ओळखले जात होते. 
 

आददवासी ववकासमतं्री, पशुसवंधिू व दगु्धववकास राज्यमतं्री, तापी खोरे ववकास महामिंळाचे उपाध्यक्ष म्हणजि 
तयांिी काम पादहले आहे.  
 

 

 

कोस्त्टल रोिला कें द्रीय पयाूवरण मंत्रालयाचा दहरवा कंदी 

मुबंईच्या वाहतजक क्षेत्रात महत्त्वपजण ूठरणाऱ्या नियोजजत सागरी ककिारा मागाूच्या (कोस्त्टल रोि) उभारणीसाठी 
आवश् यक असणारी पयाूवरणववर्यक अनंतम मजंुरी कें द्रीय मतं्रालयािे ददली आहे.  
 

या मजंरुीमळेु मुबंईच्या दळणवळणाच्या दृष्ट्टीिे महत्त्वाच्या असणाऱ्या 'कोस्त्टल रोि'च्या उभारणीचा माग ूमोकळा 
झाला असजि, या प्रकल्पाची निववदा प्रमसद्ध करूि ततकाळ तयाचे काम सरुू करता येणार आहे. 
 

या सागरी ककिारा मागाूमळेु पजश् चम द्रतुगती महामागाूवरील वाहतुकीचा ताण कमी होण्यास मदत होणार असजि, 

मुबंईकरांचा प्रवास अधधक सलुभ होणार आहे.  
 

 

 

मािवनिममतू कुरण बिले वाघांचे आश्रयस्त्थाि 

उत्तराखंिधील िैनिताल येथे समुारे ६० हेक् टर पररसरात तयार केलेले मािवनिममतू कुरण कुमाऊँतील अिेक 
वाघांचे आश्रयस्त्थाि बिले असजि, वाघांबरोबर येथे हत्ती तसेच, अन्य जंगली प्राण्यांचा वावर वाढल्याचे ददसजि येत 
आहे. 
 

तेराईच्या पजवेकिील जगंल पररसरालगत असलेल्या भागात हे कुरण तयार करण्यात आले असजि, या कुरणात 
३९  प्रकारचे गवत आढळजि येते. या भागात वाढत असलेली वाघ आणण हत्तींची सखं्या पाहता प्रायोधगक तत्त्वावर 
या कुरणाची निममतूी करण्यात आली. दोि वर्ाांत तयाचे काम पजण ूझाले. माजाूर कुळातील प्राण्यांच्या हालचाली 
दटपण्यासाठी आवश् यक ती सव ूउपकरणे येथे सज्ज ठेवण्यात आली आहेत. 
 

२०१६ मध्ये झालेल्या प्राणी गणिेिुसार, पजश् चम भागात ११९ वाघ व १९७ हत्ती असल्याचे स्त्पष्ट्ट झाले आहे. 

For More Updates Visit 

http://www.mpscacademy.com 

http://www.mpscacademy.com/


 

 

िव्यािे तयार केलेल्या कुरणात सध्या एक िर वाघ, मादी व तयांचे दोि बछि ेआढळजि आले आहेत. यावरूि हा 
प्रयोग यशस्त्वी झाल्याचे स्त्पष्ट्ट होत.े मखु्य उद्ददष्ट्ट सफल होताच. याच पररसरात ३८ हेक् टर जागेत दसुऱ्या एका 
कुरणाची निममतूी करण्यात येणार आहे. 
 

 

 

भारतीय लष्ट्कर १५ वर्ाांिंतर राबवणार 'कासो ऑपरेशि' 

भारतीय लष्ट्करािे दहशतवाद्यांववरोधात आक्रमक धोरण स्त्वीकारणार असल्याचे सकेंत ददले आहेत. तयाचाच एक 
भाग म्हणजि दहशतवाद्यांववरोधात 'घेराव घालणे आणण शोध मोहीम' (कासो ऑपरेशि) तब्बल १५ वर्ाांिंतर पनु्हा 
एकदा सरुू करण्याचा निणयू घेतला आहे. १५ वर्ाांपजवी लष्ट्करािे ही कायपू्रणाली बंद केली होती.  
 

लष्ट्करािे १५ वर्ाांपजवी स्त्थानिकांच्या ववरोधािंतर कासो ऑपरेशि बंद केले होते. २००१ िंतर गोपिीय मादहती 
ममळाल्यािंतरच घेराव घालणे आणण शोध मोहीम चालवण्यात आली.  
 

सरुक्षा दलांिी दक्षक्षण काश्मीरमध्ये ४००० सनैिकांच्या मदतीिे एक मोठे अमभयाि चालवले होते. तयावरूि 
लष्ट्कराच्या रणनितीमधील बदलाचे सकेंत ममळतात. क ििू अिँ सच ूऑपरेशि असेही कासो ऑपरेशिला म्हटले 
जाते. 
 

 

 

'उिाण'चे नतकीटदर प्रतयेक तीि मदहन्यांिी बदलणार 

सरकारी उिाण योजिेअतंगतू देण्यात येणाऱ्या सेवेिुसार ववमािांचे नतकीट दर प्रतयेक तीि मदहन्यांिी बदलणार 
आहेत. उिाण (उि ेदेश का आम िागररक) या योजिेंतगतू ववमािािे प्रवास करणाऱ्या िागररकांिा ववशेर् सेवा 
द्याव्यात, असे कें द्र शासिािे सांधगतले होते.  
 

तयासाठी या कंपन्यांिा अिुदाि ददले जात होते. या अिुदािातही सरकारकिजि बदल होणार असल्यािे नतकीट 
दरात बदल होणार असल्याचे सरकारी यंत्रणेकिजि सांगण्यात आले. 
 

या योजिेचा मखु्य उद्देश ज्या दठकाणी ववमािप्रवास कमी होत असलेल्या ववमाितळांिा जोिणे तसेच लोकांिा 
कमी दरात ववमाि प्रवास उपलब्ध करुि देणे हा आहे.  
 

या सेवेंतगतू पदहले उड्िाण मशमला ते ददल्ली असे सरुु करण्यात आले आहे. पुढील मागाूवरील सेवाही लवकरच 
सरुु करण्यात येईल, असे सांगण्यात आले आहे.  
 

प्रनततास २५०० रुपये असे या नतककटांचे दर ठरववण्यात येणार असल्याचेही सांगण्यात आले. 
 

 



 

 

 

दक्षक्षण कोररयात मजि यांचा अध्यक्षपदी शपथववधी 

दक्षक्षण कोररयातील अध्यक्षीय निविणकुीत मजि जे इि यांचा ववजय झाल्यािंतर लगेचच शपथववधीही झाला. 
तयांिी उत्तर कोररयाबरोबरचा तणाव कमी करण्यासाठी तया देशाला भेट देण्याची तयारी दशवूली आहे.  
 

िाव्या ववचाराचे मजि हे माजी मािवी हक्क वकील असजि, तयांिी उत्तर कोररयासमवेत शांततेचा पुरस्त्कार केला 
आहे. 
 

माजी अध्यक्ष पाकू गेि हाय यांच्यावर भ्रष्ट्टाचार प्रकरणात महामभयोग चालवण्यात आला होता. तयाआधी तयांिा 
सत्ताभ्रष्ट्ट करण्यात आले. तयामळेुच मजि सते्तवर आले असले तरी दक्षक्षण कोररयात ववववध मतमतांतरे आहेत. 
 


